
Beste leerling,

Dit document bevat het examenverslag van het vak economie havo, tweede tijdvak (2017). In dit examenverslag proberen we zo goed mogelijk antwoord te 

geven op de volgende vraag: 

In hoeverre was het examen te maken met behulp van de op de cursus behandelde kennis & vaardigheden? 

Om een zo duidelijk mogelijk verslag te maken, hebben we de examenvragen onderverdeeld in 4 categorieën. 

I. Algemene (niet vakgerelateerde) kennis & vaardigheden

II. Alleen-kennis/aanpak-uit-de-cursus-vraag

III. Een-stapje-extra-vraag. 

IV. Niet voorgekomen in de cursus

De eerste categorie doet een beroep op algemene basisvaardigheden, welke we bekend veronderstellen. Categorie II en III zijn vragen die op te lossen zijn 

met de kennis en vaardigheden die je op de cursus geleerd hebt. De laatste categorie vragen is op de cursus niet aan bod gekomen. In bijlage 1, achteraan dit 

document, vind je een nadere toelichting op deze categorieën. 

Het is belangrijk om te beseffen dat deze categorieën niets zeggen over de moeilijkheidsgraad van een vraag. Een vraag die rechtstreeks op te lossen valt met 

kennis en vaardigheden uit de cursus (categorie II) kan best een pittigere opgave zijn dan een vraag die niet is voorgekomen tijdens de cursus (categorie IV). 

Mocht je vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit examenverslag, dan horen we dit uiteraard heel graag! Je mag ons hier altijd over mailen op 

info@sslleiden.nl. 

Met vriendelijke groet,

Hans Huibregtse
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toelichting categorie keuze: 

1 1 1 II Welke stof kon je gebruiken? De stof voor deze vraag is behandeld in het blok 'Marktwerking'. De begrippen 'oligopolie' en 

'volkomen concurrentie' zijn behandeld in het subblok 'Wat is het?'. Het begrip 'homogeen goed' is ook behandeld in het subblok 

'Wat is het?' en het begrip 'heterogeen goed' is behandeld bij de voorbereidende opgaven. 

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Het is verschil tussen 'prijsbeleid' en 'prijsregulering' is niet behandeld, aangezien deze begrippen 

grote-bak-stof zijn.

2 2 III Welke stappen moest je zetten? De stof voor deze vraag is behandeld in het blok 'Omzet, kosten en winst'. In dit blok is 

besproken dat TO = P x Q. De extra stap die je hier moest zetten was dat je de gegeven percentages moest gebruiken als TO en 

Q, om zo P te berekenen. 

3 2 II Welke stof kon je gebruiken? De stof voor deze vraag is behandeld in het blok 'Omzet, kosten en winst'. In dit blok is behandeld 

dat maximale omzet berekend wordt door middel van MO = 0 en dat maximale winst berekend wordt door middel van MO = 

MK. Daarnaast is in dit blok behandeld hoe je met behulp van een grafiek de P en Q kan aflezen. Bij opgave 45 uit de bundel kon 

daarnaast ook geoefend worden met het aflezen van de prijs bij maximale omzet en bij maximale winst. Het berekenen van een 

procentuele toename is behandeld in het blok 'Rekentechnieken'.

4 2 II Welke stof kon je gebruiken? De stof voor deze vraag is behandeld in het blok 'Gevangenendilemma'. In dit blok is behandeld hoe 

je de dominante strategie kan bepalen voor een speler en dat een pay-off matrix een gevangenendilemma is als de uitkomst 

suboptimaal is. 

5 2 III Welke stappen moest je zetten? De stof voor deze vraag is behandeld in het blok 'Omzet, kosten en winst'. In dit blok is  

behandeld dat de winst berekend kan worden door TO = P x Q. De extra stap die je bij deze vraag moest zetten was bedenken dat 

er twee P's waren en twee Q's. Je moest Pzonnig berekenen en de rest van de gegevens (Qzonnig, Pbewolkt, Qbewolkt en TO) 

waren gegeven.

6 1 II Welke stof kon je gebruiken? Het begrip 'prijsdiscriminatie' is behandeld in de voorbereidende opgaven. Bij deze vraag moest je je 

kennis van het begrip prijsdiscriminatie toepassen op de gegeven context en daarmee uitleggen dat er GEEN sprake was van 

prijsdiscriminatie.

2 7 1 III Welke stappen moest je zetten? De stof voor deze vraag is behandeld in het blok 'Inkomen'. In dit blok is behandeld hoe je een 

Lorenzcurve afleest. Met een Lorenzcurve over vermogen kon je oefenen bij opgave 110. Daarnaast is bij opgave 106 al een keer 

voorgekomen dat de Lorenzcurve negatief was voor de eerste inkomensgroep. Deze Lorenzcurve ging echter over inkomen in 

plaats van vermogen. Hierdoor moest je een extra stap zetten: het vertalen van je kennis van een 'normale' Lorenzcurve naar die 

met vermogen.

8 2 III Welke stappen moest je zetten? De stof voor deze vraag is behandeld in het blok 'Inkomen'. In dit blok is behandeld hoe je een 

Lorenzcurve tekent op basis van percentages. Daarnaast is in dit blok behandeld dat de Lorenzcurve kan verschuiven als de 

verdeling gelijker of ongelijker wordt. De extra stap die je bij deze vraag moest zetten is deze vergelijking  maken op basis van de 

staven in plaats van op basis van twee grafieken.

9 2 III Welke stappen moest je zetten? De stof voor deze vraag is behandeld in het blok 'Inkomen'. In dit blok is behandeld dat nivelleren 

het verkleinen van de inkomensverschillen is. De extra stap die je moest zetten was dat je moest bedenken dat het vermogen van 

de vrijstelling voor lagere vermogens relatief meer oplevert dan voor de hogere vermogens, wat leidt tot nivellering.

10 2 III Welke stappen moest je zetten? De stof voor deze vraag is behandeld in het blok 'Financiële Instellingen'. In het subblok 

'Beleggen' is behandeld dat verschillende beleggingen verschillende risico's met zich meebrengen. De extra stap die je moest zetten 

was dat je moest bedenken dat het spreiden van risico's makkelijker is voor mensen met een groot vermogen dan voor mensen 

met een klein vermogen. 

11 3 II Welke stof kon je gebruiken? De stof voor deze vraag is behandeld in het blok 'Inkomen'. Voor het berekenen van getal A moest 

je letterlijk de stappen volgen zoals aangegeven in bron 2. Voor het berekenen van getal B moest je de stappen volgen uit bron 3. 

Het rekenen met schijven is behandeld in het subblok 'Belastingsom' van het blok 'Inkomen'. 

1 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Het berekenen van een verhoudingsgetal (het delen van de 

vermogensrendementheffing van het hogere vermogen door de vermogensrendementheffing van het lagere vermogen) is 

algemene wiskundige kennis. 

3 12 1 II Welke stof kon je gebruiken? De stof voor deze vraag is behandeld in het blok 'Handel met het Buitenland'. In het subblok 

'Rekenen met wisselkoers' is behandeld dat je een wisselkoers omrekent als de gevraagde wisselkoers anders is dan de gegeven 

wisselkoers. Hier is ook behandeld dat je deze kan omrekenen met behulp van een kruistabel. Het aftrekken van de twee 

wisselkoersen is een algemene wiskundige vaardigheid. 

13 2 II Welke stof kon je gebruiken? De stof voor deze vraag is behandeld in het blok 'Handel met het Buitenland'. In het subblok 

'Redeneren met wisselkoers' is behandeld dat een koersdaling wordt veroorzaakt door een stijging van het aanbod van de valuta. In 

het subblok 'Betalingsbalans' is behandeld dat sparen in het buitenland zorgt voor aanbod van valuta. Vervolgens moest je 

bedenken dat een daling van de rente zorgt voor een vermindering van sparen in het binnenland.  Mensen zullen hierdoor in het 

buitenland gaan sparen. Dit zorgt ervoor dat het aanbod van yuan afneemt met een daling van de wisselkoers tot gevolg. Opgave 

78c uit de bundel is een vergelijkbare opgave.

14 2 II Welke stof kon je gebruiken? De stof voor deze vraag is behandeld in het blok 'Handel met het Buitenland'. Opgave 85d uit de 

bundel is een soortgelijke vraag. Wat belangrijk was om hier te bedenken is dat de bank het aanbod van yuan beïnvloedt. Dit, in 

combinatie met een koersdaling als effect van de interventie, maakte dat alleen grafiek 3 overbleef.
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15 2 III Welke stappen moest je zetten? De stof voor deze vraag is behandeld in het blok 'Handel met het Buitenland'. In het subblok 

'Redeneren met wisselkoers' is behandeld dat een koersdaling leidt tot meer export/minder import. Het stapje extra was dat je 

moest bedenken dat meer export of minder import leidt tot meer productie en dus meer economische groei.

16 1 III Welke stappen moest je zetten? De stof voor deze vraag is behandeld in het blok 'Handel met het Buitenland'. De extra stap die je 

moest zetten was dat je moest  bedenken dat een daling van de wisselkoers in yuan resulteert in een stijging van de wisselkoers in 

dollars. In het subblok 'Redeneren met wisselkoers' is behandeld dat een koersstijging leidt tot minder export. Vervolgens moest je 

zelf bedenken dat dit de economische groei zou afremmen. 

2 IV Niet voorgekomen op de cursus: Het begrip 'protectie' is niet behandeld, aangezien dit grote-bak-stof is.

17 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: Het begrip 'protectie' is niet behandeld, aangezien dit grote-bak-stof is.

4 18 2 II Welke stof kon je gebruiken? De stof voor deze vraag is behandeld in de blokken 'Marktwerking' en 'Economische kringloop'. In 

het blok 'Marktwerking' is behandeld dat een toename van het aanbod leidt tot een daling van de prijs. In het markentschema is 

behandeld dat rente de prijs op de geldmarkt is. In de 'Economische kringloop' is behandeld dat meer sparen en gelijkblijvend 

inkomen leidt tot minder consumptie en dat een afname van de consumptie zorgt voor minder economische groei.  

19 2 III Welke stappen moest je zetten? De stof voor deze vraag is behandeld in het blok 'Conjunctuur'. Hier is onder andere het begrip 

'consumentenvertrouwen' behandeld. Ook is besproken dat een laag consumentenvertrouwen samen gaat met een slechte 

economische situatie. De extra stap die je moest zetten was dat je moest bedenken dat een laag consumentenvertrouwen kan leiden 

tot meer besparingen.

20 2 III Welke stappen moest je zetten? De stof voor deze vraag is behandeld in het blok 'Inflatie'. In het subblok 'Reëel en nominaal' is 

behandeld dat de reële waarde afneemt als het prijspeil hoger is dan de nominale waarde. De extra stap die je hier moest zetten was 

dat je moest bedenken dat het spaartegoed nominaal was. Daarnaast moest je bedenken dat een daling van de reële waarde 

normaal gesproken zou leiden tot een afname in het aanbod van spaargeld.

21 2 III Welke stappen moest je zetten? De begrippen 'stroomgrootheid' en 'voorraadgrootheid' stonden in de begrippenlijst. De extra stap 

was dat je moest bedenken dat loon over een periode wordt gemeten en dus een stroomgrootheid is. 

22 2 III Welke stappen moest je zetten? De stof voor deze vraag is behandeld in het blok 'Financiële Instellingen'. In dit blok is besproken 

dat je kan lenen voor je studie als een vorm van ruilen over tijd. De extra stap die je moest zetten was bedenken dat lenen leidt tot 

een schuld en dus negatief vermogen. De algemene vaardigheid die je nodig had voor deze vraag is het aflezen van bronnen. Door 

goed naar de bron te kijken kon je zien dat Willem op moment b geld gaat verdienen, waardoor zijn inkomsten groter zijn en zijn 

vermogen dus minder hard daalt dan tussen moment a en b.

23 2 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: De algemene vaardigheid die je hier nodig had is het kunnen aflezen van bronnen. Als 

je de bronnen goed bekeek, zag je dat tussen d en e Willem meer inkomen heeft dan hij consumeert, wat resulteert in toenemend 

vermogen. Tussen moment e en f zie je dat Willem geen inkomen meer heeft, maar wel consumeert. Doordat hij op dit moment 

van zijn vermogen leeft, neemt dat af.

24 2 II Welke stof kon je gebruiken? De stof voor deze vraag is behandeld in het subblok 'Verzekeren' van het blok 'Financiële 

Instellingen'. In dit subblok is behandeld dat asymmetrische informatie betekent dat de verzekeringsmaatschappij minder 

informatie heeft dan de verzekerden. Hierdoor kun je als verzekerde dus makkelijker meer schade claimen.

25 1 II Welke stof kon je gebruiken? De stof voor deze vraag is behandeld in het subblok 'Verzekeren' van het blok 'Financiële 

Instellingen'. In dit subblok is behandeld dat nalatigheid een kenmerk van moreel wangedrag is. Hierdoor wist je dat hier geen 

sprake was van moreel wangedrag, omdat bij het opwaarderen van schade geen sprake is van nalatig gedrag.

26 1 III Welke stappen moest je zetten? De stof voor deze vraag is behandeld in het blok 'Financiële Instellingen'. Opgave 60a uit de 

bundel is een soortgelijke vraag.  Bij deze opgave werd gevraagd naar de relatie tussen kosten en premies. De extra stap die je 

moest zetten was deze kennis vertalen naar deze vraag, om te kunnen berenederen dat de hogere kosten voor de verzekering zullen 

worden doorberekend aan de verzekerden. 

27 2 II Welke stof kon je gebruiken? De stof voor deze vraag is behandeld in het blok 'Financiële Instellingen'. Je kon bij opgave 60 uit de 

bundel oefenen met het rekenen met premies en het correct aflezen en rekenen met een bonus-malusladder. Deze  berekeningen 

worden gezien als een algemene vaardigheid. Zo kon je bij deze opgave oefenen met het bepalen van de korting die iemand kan 

krijgen, op basis van de trede waar hij inzit. Daarnaast kon je oefenen met het aflezen van de trede voor het komende jaar, op 

basis van het aantal schade claims dat iemand maakt.

28 2 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: De algemene vaardigheid die je hier nodig had is het kunnen aflezen van de bron. Uit 

de bron wordt duidelijk dat Hugo niet nog verder 'gestraft' kan worden als hij meer schadeclaims indient.
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I 5 9%

II 21 39%

III 23 43%

IV 5 9%

54 100%

Dit gold voor: 91% van de vragen (namelijk categorie I, II en III).

verdeling per categorie:

In hoeverre was het examen te maken met behulp van de op de cursus opgedane kennis & vaardigheden?
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Bijlage 1: Toelichting categorieën 

Categorie I: Algemene (niet vakgerelateerde) kennis & vaardigheden

Dit betreft de volgende vragen: vragen waarbij een beroep wordt gedaan op algemene kennis & vaardigheden. Dit zijn kennis & vaardigheden die niet zijn 

opgenomen in de eindtermen in de syllabus en niet in Samengevat staan (zo ja: dan behoren de vragen tot één van de drie andere categorieën). 

Categorie II: alleen-kennis/aanpak-uit-de-cursus-vraag 

Dit betreft de volgende vragen:

• Vragen die letterlijk voorkomen in de uitleg (in de uitleg of in een klassikaal voorbeeld);

• Vragen die letterlijk met een stappenplan op te lossen zijn;

• Vragen die vergelijkbaar zijn met opgaven uit de opgavenbundel die vrijwel altijd worden opgegeven door de hoofddocent;

• Theorievragen die niet worden behandeld op de cursus, maar die we je van tevoren via de vakkenpagina geadviseerd hebben te leren (uit bijv. Samengevat);

• Vragen die vergelijkbaar zijn met vragen uit de voorbereidende opgaven. 

Categorie III: een-stapje-extra-vraag

Dit betreffen vragen waarbij je, de naam zegt het al, een stapje extra moet zetten. Oftewel: je moest je kennis en vaardigheden behandeld tijdens de cursus 

combineren met een stukje ‘inzicht’. Bijvoorbeeld:

• Je moet net even buiten het stappenplan om denken;

• Je moet informatie uit de tekst halen om een bepaalde variabele voor een formule of berekening uit te rekenen.

Categorie IV: niet voorgekomen op de cursus

Dit betreft de volgende vragen: 

• Vragen over begrippen die niet voorkomen in de uitleg, de standaard opgegeven opgaven door de hoofddocent, en waarbij het woordenboek ook geen 

soelaas biedt;

• Vragen over grote-bak-stof die niet voorkomen in standaard opgegeven opgaven door de hoofddocent, de voorbereidende opgaven of opgegeven stof op 

de vakkenpagina. 

• Vragen waarvan je redelijkerwijs niet kon vaststellen dat het om een (op de cursus behandeld) concept in een andere context gaat.
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